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उडण्यासाठी तयार 
वकॅ्सहाची, टेक्सास, १९०२ 

बेसी कॉलमॅनिी बोटं िुळिुळी झाली िोती, नतिी 
पाठ दखुत िोती.

१० वर्ाटच्या मलुीसाठी कापसू ननवडणे एक कठीण 
काम िोत.े

बेसीने आपल्या समोििी ननवडण्यािी गोणी 
बनितली. जेव्िा नतने गोणी ओढली तवे्िा गोणी 
जममनीवि िसरू लागली. गोणी िी आिाम किण्यािी 
िांगली जागा आिे असे बोिीला वाटले.

िसिणाऱ्या गोणीवि िळूि प्रवास किण्यािे सािस 
फक्त बेसी कॉलमनि करू शकत िोती.

धड़ाम! पित नतने गोणीवि पडून िेतल.ं



बेसीला कापसू ननवडण्यािा िाग िोता पण नतच्याकड े
दसुिा पयाटय नव्िता. कॉलमॅन परिवाि खूप गरिब िोता.

आईला त्या सवट पशैांिी गिज िोती जे बेसी कमावत 
िोती.

हदवसािा सगळ्यात िांगला काळ तो िोता जेव्िा काम 
सपंत असे.

मग बेसी गणणतािा अभ्यास कित असे.
नतिे गणणतावि प्रेम िोत.े

बेसीने हिशोब केला की नतच्या कुटंुबाने फ्रकती कापसू 
ननवडला. त्यांनी फ्रकती पाउंड कापसू ननवडला, त्या 
हिशोबात त्यांना पसैे ममळत असत.

जि पसैे देणाऱ्या गोऱ्या व्यक्तीने धोका देण्यािा प्रयत्न 
केला ति बेसी त्याला बिोबि किण्यात बबलकुल िाबित 
नस.े ती खूप सािसी िोती..



कपाशीिा िंगाम समाप्त झाल्यानतंि बेसी पित 
शाळेत जाऊ शकल्याने खुश िोती.

ती अफ्रिकी-अमेरिकी मलुांच्यासाठी असणाऱ्या एका 
खोलीत िालणाऱ्या शाळेत मशकायला जात असे.

१९०२ मध्ये, गोिी मलेु आणण काळी मलेु एका शाळेत 
जाऊ शकत नसत.

काळी मलुांच्या अचधकांश शाळा खूप गिीब िोत्या.

बेसीच्या शाळेत खूप कमी पसु्तके िोती.

कधी-कधी मशक्षकांकडिे कागद आणण पेश्ससली सपंनू 
गेलेल्या असत.

तिी पण, बेसी खूप मेिनत कित असे.

बेसी आपल्या जीवनात कापसू वेिण्यामशवाय खूप 
कािी करू इश्च्ित िोती.

ती श्जतका अचधक अभ्यास किेन नततकी नतच्या 
जीवनात अचधक सधंी ममळण्याच्या शक्यता वाढतील.



बेसी प्रत्येक वेळी काम कित नसे. जेव्िा
वािनालयािी गाडी येई तवे्िा आई बेसीला 
वािण्यासाठी पसु्तके भाड्याने िेत असे. िात्री ब्सेई 
ती पसु्तके जोिजोिात वाित असे.

नतला िेरिएट टबमनैिी गोष्ट वािायला खूप 
आवडत असे.

टबमॅन एक सािसी काळी महिला िोती!

नतने शकेडो गलुामांना स्वाततं्र ममळवनू हदल.े

िेरिएट टबमॅनने ननश्वितपणे आपल्या जीवनात 
मित्वपणूट काम ंकेली िोती.

वािता-वािता बेसीने पण आपल्या मनात ठिवल.ं
एक हदवस ती पण कािीतिी मित्वपणूट काम किेन.



१९१० मध्ये बेसी १८ वर्ाटिी झाली िोती.

नतने ओक्लािोमाच्या कॉलेजमध्ये अभ्यासाला 
सरुुवात केली, पण नतिे पसैे सपंले.

मग ती टेक्सासला ननिनू गेली श्जथे नतने पसैे 
कमावण्यासाठी कपड ेधुतले.

कपड़ ेधुतांना आणण इस्त्री कितांना बसेी आपल्या 
भववष्याबद्दल वविाि कित असे.

जि ती आपल्या जीवनात कािी करू इश्च्ित असेल 
ति नतला वकॅ्सिािी सोडाव ंलागेल.

मग नतने मशकागो मध्ये आपल्या भावासंोबत 
िािण्यािा ननणटय िेतला.

ननश्विति एवढे मोठे शिि नतला एका नवीन 
जीवनािी सधंी देईल.



उड़ण्याचे स्वप्न 
शिकागो, १९१९

बेसीला खूप िाग आला िोता.

नतिा भाऊ जॉन नतला त्या नाव््याच्या दकुानावरून 
चिडवत िोता श्जथे बेसी काम कित िोती.

जॉन, प्रथम वववव यदु्धाच्या वेळी िासस मध्ये लढला 
िोता.

िाससच्या महिला, मशकागोच्या काळ्या महिलांच्या पेक्षा 
धाडसी िोत्या, असे तो म्िणत िोता.

कािी िें ि महिला ववमान िालवत असत.

एक काळी महिला ववमान िालवेल अशी कल्पना कोण 
किणाि िोत?े

बेसीला मािीत िोत ेकी नतने एकदा ठिवले ति मग ती 
कािीपण करू शकत िोती.

नतला जममनीच्या वि उडणे सािसी आणण मित्वपणूट 
वाटल.े

ते काम बेसी कॉलमॅनसाठी एकदम योग्य  िोते

बेसीने तवे्िाि अजून एक योग्य ननणटय िेतला की 
ती जॉनला िुकीिे ठिवेन.



१९१९ मध्ये ववमान िालवणे एक नवीन स्वप्न िोत.े

१९०३ पासनूि लोकांनी ववमान िालवायला सरुु झाले 
िोत.े

प्रवासासाठी ववमानािा अचधक उपयोग केला जात नस.े

अनेक जागांवि ववमान इतके दलुटभ िोत ेकी लोक त्यांना 
बिण्यासाठी ििाच्या बािेि ्धावत येत.

त्याकाळी ववमानािी पायलट एकिी महिला नव्िती.

आणण एकिी काळी महिला पायलट, नव्िती.

बेसीिी इच्िा िोती की एखाद्या अववेत पायलट कडून 
ववमान िालवण्यास मशकावे. पण मशकागोच्या आसपास 
एकिी अववेत पायलट नव्िता.

बेसी एका ववमानतळावरून दसुऱ्या ववमानतळावि गेली आणण 
नतने गोऱ्या पायलटांना मशकवण्यास सांचगतले.

पण प्रत्येकाने त्याला नकाि हदला.

कािींनी नतला यासाठी नकाि हदला कािण ती काळी िोती.

दसुऱ्यांनी यासाठी नकाि हदला कािण ती महिला िोती.



पण बेसीने िाि मानली नािी.

नतने िॉबटट एबॉटकड ेमदत माचगतली.

िॉबटट, नाव््याच्या दकुानात येणाऱ्या नतच्या ग्रािकांपकैी एक 
िोता.

िॉबटट स्माटट आणण श्रीमतं िोता.

तो आपले स्वतःिे वतटमानपत्र "मशकागो डडफें डि" काढत अस.े

िाससला जा, िॉबटटने बेसीला सांचगतले.

िासस मध्ये गोिे लोक, काळ्या लोकांच्या बिोबि 
समानतिेा व्यविाि कितात.

नतथे तलुा कोणी मशकवणािा मशक्षक नक्की ममळेल.

िाससिे नतकीट खूप मिाग िोत ेआणण ववमान िालवायला 
मशकण्यािी फी पण खूप िोती.

त्यानतंि बेसी अचधकि व्यग्र झाली. नतने एक िांगला 
पगाि देणािी नोकिी ममळवली. ज्यात ती ममििी ववकत 
अस.े नतने िें ि मशकायला सरुुवात केली. नतने ववमान 
िालवण्यािे स्वप्न बनितले.

मग नोव्िेंबि १९२० मध्ये बेसी एका जिाजावि िढली 
आणण िाससकड ेिवाना झाली.



उड्डाण करणे 
ले क्रोटॉय, फ्रान्स, १९२० 

बेसीने आपल्या िाताने िळूि ववमानाच्या कडले 
स्पशट केला.

नतला अजूनिी ववववास बसत नव्िता.

ती २८ वर्ाटिी िोती आणण शवेटी नतिा उड्डाण 
किण्यािा पहिला धडा चगिवण्यािा हदवस आला 
िोता.

बेसीने प्रोपेलि आणण टायिांिी तपासणी केली.

नतने कपड्याने झाकलेले पखं फाटले आिेत का? 
आणण कािी भेगा पडल्या आिेत का? यािी तपासणी 
केली.

िांगले पायलट नेिमी उड्डाण किण्याच्या पवूी 
ववमानांिी तपासणी कित असत.



बेसी मागच्या कॉकवपटमध्ये िढली.

नतिा इंस्रक्टि समोि बसला िोता.
ववमानािी मोटि फ्रफरू लागली..

प्रोपेलि, वेगाने फि-फि करू लागला.

जसे ववमानाने उड्डाण केल,े थंड िवा 
बेमसच्या गालांना स्पशूट लागली. शवेटी ती 
उडत िोती.



त्या पहिल्या धड्या नतंि बेसीणे खपू मेिनत 
केली आणण ती सतत मशकत िाहिली.

मग एक हदवस, नतने आपल्या सिकािी
पायलट सिकाऱ्याला एका दिुटटनेत मितांना 
पाहिल.ं

नतिं स्वप्न ंनतला धोक्यात टाकत िोत.ं
पण नतने िाि मानली नािी.

नतने आपल्या ववमान उडण्याच्या कौशल्यावि 
अचधक मेिनत िेतली.

आकाशातल्या प्रत्येक प्रवासाबिोबि बेसी 
अचधक सािसी िोत गेली.

लवकिि ती आपली आपण एकटी उड्डाण 
िेऊ लागली.



शवेटी सात महिसयाच्या कष्टािे फळ ममळाल.े 

जून १९२१ मध्ये, बेसीला पायलटिे लायससस
ममळाल.े

आता ती जगात कुठेिी उड्डाण करू शकत िोती.

ती पायलटिे लायससस ममळवणािी पहिली आफ्रिकी 
अमेरिकन महिला िोती.

शवेटी नतने आपला जॉनला िुकीिे मसद्ध केले.

शवेटी बेसी कािीतिी ममळवले आणण कािीतिी नवीन 
करून दाखवले िोत.े.

आता नतिी ििी जाण्यािी वेळ झाली िोती.

आणण जगाला िे दाखवनू देण्यािी वेळ आली िोती की 
बेसी कोलमॅन काय करू शकत?े



मला उडताांना बघा!
लॉ ांग आयलांड, न्यूयॉकक , सप्टेंबर १९२२

बेसीने आपल्या बटुांना पॉमलश केले.

तवे्िाि एक बँड वाजू लागला..

बँडिे जॅझ सगंीत, बेसीच्या मडूशी मेळ खात िोत.े

ती प्रथमि कोण अमेरिकी गदी समोि उडणाि िोती.

नतला आकाशात उडतांना बिण्यासाठी एक िजािांपेक्षा 
जास्त लोकांनी नतकीट खिेदी केले िोत.े 



बेसी कॉकवपटमध्ये िढली आणण 
नतने आपल्या डोळ्यांवि िष्मा िातला.

मग नतिा सि-पायलट मागनू िढला.

मॅकेननकने इंजन सरुु केल.े

जसे ववमान पणूट मदैानावि धावले आणण मग ते
जमीनवरून वि उठले तवे्िा गदीने त ेननिखून बनितल.े

१९२०च्या दशकात ववमानाच्या नेिमी दिुटटना िोत असत.

प्रत्येकाला िे मािीत िोत ेकी अनभुवी
पायलटकडून सदु्धा कधी कधी 
दिुटटना िोत असत..

ती काळी महिला पायलट सिुक्षक्षत नेईल का?

बेसी गदीच्या वि उडू लागली. ती िवेत उडाली 
आणण मग सिजपणे खाली उतिली.

नतिे त ेएक आदशट उड्डाण िोत.े



लवकिि बेसीने उड्डाण किण्याच्या मशवाय अजून 
खूप कािी करू लागली..

नतने अद्भतु स्टंट करून आपल्या प्रशसंकानंा 
िोमांचित केले.

मशकागोमध्ये, ती इतकी खालनू उडाली की गदीला 
स्वतःला वािवावे लागले.

मग लोकांनी ववमान वि आकाशात उडतांना बनितले.

अिानक, ववमान वेगाने एका बाजूला वळले. 

दशटकांनी िाबरून दीिट ववास िेतला.

बेसी ननयतं्रण िालवनू बसली िोती का?

नािी! एक सेकंदासाठी सदु्धा नािी.!

बेसीने पित ववमान फ्रफिवले आणण आठिी 
आकृतीिा आकाि पणूट केला. (फ्रफगि आफ ऐट)



बेसीच्या स्टंट्सला कािी लोक िाबिले िोत.े

त्यांना वाटले की नतच्या सािसी स्टंट्समळेु बेसी आपला 
जीव धोक्यात िालत आिे.

पण बेसी स्वतःकड ेउडणाऱ्या अमभनेत्रीच्या रुपात बित 
िोती.

नतिे काम लोकांिे िांगले मनोिंजन किणे िोत.े

नतच्यासाठी सािसी स्टंट्स किण्यािे अजून एक कािण 
िोत.े नतला पसैा कमावण्यािी गिज िोती.

बेसीला एक फ्लाइंग स्कूल उिडण्यािी इच्िा िोती.

त्यासाठी नतला ववमाने खिेदी किण्यासाठी आणण 
त्यांना ठेवण्यासाठी एका जागेिी आववयकता 
िोती.त्या सगळ्या गोष्टी मिाग िोत्या.

गदीसाठी उड्डाण कित कदाचित ती त्या गोष्टी 
खिेदी करू शकणाि िोती.



बेसीला आशा िोती की नतिी शाळा इति काळ्या 
लोकांना उडणे मशकवण्यास मदत किेन.

बेसीने आपली शाळा उिडण्यासाठी पसैे 
कमावण्यासाठी खूप मेिनत केली.

अचधक प्रशसंकांना श्जंकण्यासाठी बेसीने ििट आणण 
चथएटिांमध्ये भार्णे हदली.

ती वतटमानपत्रातल्या पत्रकािांशी बोलली.

कधी-कधी नतने एक पायलटच्या रुपात आपल्या 
करियििी सच्िाई ती वाढवनू–िढवनू सांगत असे.

एका रिपोटटिला नतने सांचगतले की नतने यिुोपच्या सिा 
देशांमध्ये उड्डाण केले आिे.

पण बेसीच्या उडण्याबाबत कुठेि नकली नव्ित.े ती एक 
कुशल पायलट िोती.



१९२३ मध्ये, बेसी कॅमलफोननटयाला गेली.

नतच्या डोक्यात उड्डाण शाळेच्या योजना िोत्या.

नतने आपले पहिले ववमान खिेदी केले.

त ेएक िोटे, सेकंड िँड ववमान िोत ेज्यािे नाव 
"कहटटस जेनी" िोत.े

मग नतने एक एयि-शो केला..

जशी ती नेिमी कित असे, बेसीने उड्डाण किण्याच्या 
आधी  ववमानािी तपासणी केली.

नतला सगळं कािी ठीक वाटत िोत.ं

नतने ववमानाला िवेत ३०० फुट उंि उडवल.ं 

पण अिानक ववमानािी मोटि ठप्प झाली.

ववमान जममनीकड ेयेऊ लागले. िे येणे एखादे स्टंट 
नव्ित.े

ववमानािा बेसीच्यासहित अपिात झाला.



बिाव पथकाने बेसीला दवाखासयात नेले. नतिा एक 
पाय आणण कािी िाड ंतटुली िोती.

नतच्या िेिऱ्यावि आणण िातावि कापल्याच्या खुणा 
िोत्या.

पण तिीिी ती श्जवतं िोती. बेसीने जवळपास तीन 
महिने अथंरुणावि काढले. 

नतला खूप जखमा झाल्या िोत्या आणण वेदनेने ती 
कण्ित िोती.

नतच्या प्लास्टिमधल्या पायाला खाज येत िोती.

सगळ्यात वाईट गोष्ट िी आिे की नतिे ववमान 
पणूटपणे नष्ट झाले िोत.े

पण बेसीने िाि मानली नािी.

नतने आपल्या प्रशसंकांना दवाखासयातनू सदेंश 
पाठवला.

“जसे मला िालायला येईल तशीि मी पित उड्डाण 
किायला लागेल.”



बेसीने आपल ंविन पणूट केल.ं त्या सप्टेंबिमध्ये,
ती कोलबंस, ओहियो गेली.

नतने एक ववमान उधाि िेतले आणण दसुिा शो 
केला.

खिंति बेसी दसुऱ्यांदा उड्डाण कितांना 
िाबिलेली िोती पण नतने त ेदाखवले नािी..

नतला आकाशात उडतांना बिनू दिा िजाि दशटक 
िोमांचित झाल.े

यावेळी कािीि िुकीिे झाले नािी.



बेसीने भववष्याकड ेबनितले. नतने इति अनेक 
शो मध्ये उड्डाण केले. नतने पॅिाशहूटगं आणण 
इति कािी फॅससी स्टंट्स पण करून बनितले.

ती कोणत्या ना कोणत्या प्रकािे आपले फ्लाइट 
स्कूल उिडण्यासाठी काम कित िाहिली.

आणण ती सवट िंगांच्या महिलांिे आणण परुुर्ांिे 
ववमान िालवण्यािे स्वप्न पणूट किेल.



अंत के शब्द 
बेसी कॉलमॅनने आपल्या िाज्यात टेक्साससहित अनेक जागांवि 

एयि-शो ि ेप्रदशटन केले. एक पायलटच्या रुपात मतृ्यूवि मात 
किणाऱ्या स्टंट्स बिोबि ती पॅिाशूहटगंपण मशकली. ती िालणाऱ्या 
ववमानाच्या पंखावि समतोल िाखत "ववगं-वॉक“ पण कित असे तवे्िा 
दसुिा पायलट ववमानािी कमान सांभाळत असे. ती श्जथे जाई, नतथे 
नतने िजािो प्रशंसकांना िफ्रकत आणण पे्ररित केले आिे..

दःुखािी गोष्ट िी की बेसी आपली सवट स्वप्नं खिी िोतांना 
बिायला श्जवंत िाहिली नािी. १९२६ मध्ये एका भयानक दिुटटनेमध्ये 
नतिा मतृ्यू झाला. बेसी फ्लोरिडामध्ये एक "जेनी" ववमानातून 
पॅिाशूटद्वािा उडी मािण्यािी तयाि कित िोती. ववमानाच्या ननयंत्रण 
चगयिमध्ये एक रििं पडला आणण तो जाम बसला. पायलटने आपले 
ननयंत्रण िालवले. मागच्या कॉकवपटमधून आपल्या सीटवरून बेसी
त्याला कािीि मदत करू शकत नव्िती. ववमानािा अपिात झाला.
बेसी आणण पायलट या दोिांिा मतृ्यू झाला.

ती आपले फ्लाइंग स्कूल उिडण्याआधी मिण पावली,
टेक्सासिी ती सािसी कापूस वेिणािी मुलगी वास्तवात आपल्या 
जीवनात खूप कािी मित्वपूणट करू शकली. अनुचित व्यविाि न 
किता पायलटि ेलायससस ममळवणािी ती पहिली आफ्रिकी-अमेरिकी 
महिला िोती. नतच्या कौशल्यामुळे अनेक प्रशंसकांना पायलट 
िोण्यासाठी पे्ररित केले. आणण नतच्या. दृढ़ संकल्प आणण सािसामुळे 
सवट वंशाच्या लोकांना आपले ध्येय प्राप्त किण्यासाठी उच्ि ध्येय 
ठेवण्यािी पे्रिणा ममळाली..



महत्वपणूक तारखा 
१८९२ —बेसी कॉलमॅनिा जसम २६ जानेवािीला अटलांटा, टेक्सासमध्ये एका िोट्या खोलीत झाला.
(नतिे जसमवर्ट नक्की मािीत नािी.)
१८९४ —परिवाि वकॅ्सिािी, टेक्सासला आला.
१९१० —लॅगस्टन, ओक्लािोमामध्ये कलडट एग्रीकल्ििल एंड नामटल यनूनवमसटटीमध्ये अध्ययन केल;े पसैे सपंल्यामळेु ती ख़त्म 
वकै्सिािीला पित आली.
१९१५ —मशकागोला आली.
१९१७ —क्लाउड ग्लेनशी वववाि केला.
१९२० — फ्लाइट स्कूल मध्ये मशकण्यासाठी िाससला गेली.
१९२१ —पायलटिे लायससस ममळाले,त ेममळवणािी ती पहिली आफ्रिकी-अमेरिकी महिला िोती.
१९२२ —िाससमध्ये उड्डाण प्रमशक्षण; लॉसग आयलडं, सययूॉकट मध्ये पहिला एयि-शो केला.
१९२३ —कॅमलफोननटयामध्ये अपिात; जवळपास तीन महिने दवाखासयात िालवले.
१९२६ —फ्लोरिडाच्या जॅक्सनववलमध्ये ववमान अपिातात मतृ्य.ू
१९९५ —अमेरिकी पोस्टऑफ्रफसने उड्डाणच्या इनतिासातील बेसी कॉलमॅनच्या भमूमकेिा ससमान कित एक पोस्टािे नतकीट प्रमसद्ध 
केल.े


